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Dit document bevat toelichting op de besluiten van het college van burgemeester en 
wethouders van dinsdag 14 februari jl. Wilt u meer informatie over de besluiten? Neem dan 
contact op met Reinate Hopman of Marlène Motshagen via 033 - 299 1411.  
 

B&W in beeld bevat samenvattingen van de openbare besluiten uit de wekelijkse 
collegevergadering. Hoewel deze samenvattingen met zorg zijn samengesteld, kunt u 
er geen rechten aan ontlenen. De samenvattingen geven immers een beknopt beeld 
van de beleidsstukken waarover het college heeft besloten. 
 
 
Portefeuille wethouder P. van Asselt 
 
CV Evaluatie gedragsdeskundigen 2022 
Het college informeert de gemeenteraad over de inzet van de gedragsdeskundigen van 
sociaal team De Lingt over het kalenderjaar 2022.  
 
Giften in de Participatiewet 2023 
Het college stelt de beleidsregel giften Participatiewet Bunschoten voor 2023 vast, waarbij 
het huidige giftenbeleid gecontinueerd wordt. Meerpersoonshuishoudens in de bijstand 
mogen in 2023 giften accepteren tot € 2500 per kalenderjaar. Voor eenpersoonshuishoudens 
geldt een bedrag van € 2000,-. 
 
Aanwijzingsbesluit Toezicht handhaving Jeugdwet en Wmo 
Het college stelt een nieuwe toezichthouder rechtmatigheid Wmo 2015 en Jeugdwet aan, 
zodat de functionaris bevoegd is controles uit te mogen voeren op het gebied van 
rechtmatigheid bij persoonsgebonden budgetten (PGB’s Wmo en jeugdwet) en voorzieningen 
die vallen onder Wmo-oud (hulp bij het huishouden, woonvoorzieningen, rolstoelen e.d.). 
 
 
 
Portefeuille wethouder W. de Jong 
 
Aanbesteden beveiligingsdiensten crisisopvang 
Het huidige contract voor de beveiliging voor crisisopvang locaties binnen de gemeente 
Bunschoten moet aangepast worden. Deze aanbesteding moet gelet op de geraamde kosten 
worden doorlopen via een Europese aanbestedingsprocedure.  
 
 
Deze B&W in beeld bevat waarschijnlijk niet de samenvattingen van alle openbare besluiten 
van de laatste collegevergadering. Ook staan er waarschijnlijk enkele samenvattingen in van 
besluiten uit eerdere collegevergaderingen. De publicatie van een samenvatting in B&W in 
beeld wordt namelijk regelmatig een of twee weken uitgesteld, omdat de gemeente eerst 
direct betrokkenen wil inlichten over het besluit. Daarmee voorkomt de gemeente dat direct 
betrokkenen via de pers bericht krijgen over besluiten die hen heel direct aangaan. 
 


